
PÅ NOEN ÅR BLE EN AV DE STØRSTE 

KRISENE GLEMT 

I 2014 ga Norge 60 millioner kr, og EU 1 milliard kr til Den 

sentralafrikanske republikk. EU sende også 500 soldater til landet, i tillegg 

til de 5500 soldatene i Den afrikanske unions styrke, og de 1600 franske 

soldatene som allerede var der.  

Men nå er det mange opprørsgrupper som tvinger mange på flukt, og få 

hjelpearbeidere. Det over 1 million mennesker på flukt som trenger hjelp, 

men som ikke får det på grunn av manglende hjelpearbeidere.  

Hvorfor har det blitt en glemt krise når det er en av de største krisene i 

verden? 

I 2014 - 2015 skal det ha blitt sendt 

mye hjelp fra andre land.  

I 2014 ble det sendt mer enn 1 milliard 

kr til Den sentralafrikanske republikk, 

og det var over 7000 soldater i landet. 

Verdens matprogram WFP fløy 82 

tonn ris, og til sammen 1.800 tonn 

korn, som var nok brød til omtrent 

150.000 mennesker i en måned. 

Men den etniske rensningen mellom 

muslimene og de kristne i Den 

sentralafrikanske republikk ble bare 

verre og verre for hver dag, og etter 

hvert begynte det å gå ut over hjelpemannskapene og soldatene, så til slutt trakk 

de seg ut av den tidligere franske kolonien.  

 

Siden da har det blitt inngått og brutt 

flere fredsavtaler, og i 19. juni 2017 ble 

det inngått en fredsavtale mellom 

regjeringen i Den sentralafrikanske 

republikk og flere væpnede grupper, 

men allerede på starten av juli ble det 

meldt at flere enn 100 personer hadde 

blitt drept.  

Det første den nye presidenten i Den 

sentralafrikanske republikk i 2014 gjorde, var å 

be soldatene sine om å samle og skape ro i det 

kaotiske landet. Og litt senere hengte soldatene 

en mann som de mistenkt for å være Seleka-

opprører. 

Mange danner egne militære opprørsgrupper 



I mai 2017 rapporterte FN utallige drap og 16 av de var hjelpearbeidere, 

kidnappinger, massevoldtekter, tortur, barnesoldater og hele landsbyer som 

hadde blitt utslettet i Den sentralafrikanske republikk de siste åra.  

 

I 2018 er det til sammen mere enn 1 

million mennesker som flykter i både Den 

sentralafrikanske republikk og til andre 

land. I flyktningleirene er det flere tusen 

mennesker som trenger hjelp, men som 

ikke får det fordi det er for få i landet som 

kan gjøre noe. Det er lite mat og vann, og 

det er ikke mange hjelpearbeidere fordi 

det er det farligste landet for dem å være i, 

siden de er et mål.  

Når soldatene og hjelpearbeiderne trakk 

seg ut av Den sentralafrikanske republikk ble krisen sakte glemt av mennesker i 

andre land. Nå er det så få som vet om denne krisen, sånn at det er blitt en glemt 

krise. Og selv om FN og Leger uten grenser gjør alt de kan for hjelpe 

flyktninger i landet, er det ikke nok. De trenger all den hjelpen de kan få. Penger 

til mat, vann og medisiner til de som trenger det. Leger uten grenser tror at hvis 

det blir mere oppmerksomhet rundt denne krisen så vil hele krisen endre seg, 

flere hjelpeorganisasjoner vil kanskje også hjelpe til. Derfor er det viktig å la 

andre få vite om denne store og forferdelige krisen i Den sentralafrikanske 

republikk. 
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Flere og flere blir skadet og trenger 

medisinsk hjelp 


